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1. Cíle vzdělávání ve školní družině 
Jsou vypracovány v ŠVP ŠD 

Upravuje: 

Školský zákon §2 odst. 2 

Vyhláška 74/ 2005 Sbírka zákonů § 8 odstavec 5.6 

Jsou doplněny o cíle podpory zdraví a sportu 

 

 

 

2. Program školní družiny: 
 

• Vytváří příjemné prostředí 
• Umožňuje plánovat a realizovat činnosti, které děti zaujmou, společně s vychovatelkou 
• Naplňuje přání a potřeby dětí 
• Děti se podílejí na tvorbě programu 
• Umožňuje dětem výběr činností 
• Při každé práci naplňujeme cíle a klíčové kompetence stanovené ŠVP ŠD 
• Rozvrh činností vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střídání klidových a pohybových 

činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností 
• Zdravý rozvoj dovedností, motivace a učení 

 

3. Charakteristika oddělení 

3.1. První oddělení  
V období od 11.10 do 16.10 hodin navštěvují I. oddělení žáci 1. a 3. třídy, jejichž věkové rozmezí se 
pohybuje mezi 6 – 9 lety. Jedná se o skupinu 30 žáků. V pozdějších odpoledních hodinách se do 
tohoto oddělení sdružují žáci z ostatních oddělení, kteří mají pozdější odchody domů. Žáci se budou 
seznamovat se školní družinou a možnostmi vlastní seberealizace. Budou se zapojovat do aktivit 
podle vlastního uvážení a učit se efektivně využívat volný čas. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové 
kroužky a aktivity, které školní družina připravuje. 
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3.2. Druhé Oddělení 
V období od 12.05 (11.10 v některých dnech) do 15.05 hodin navštěvují toto oddělení žáci 2. třídy  
a 3. třídy, jejichž věkové složení je mezi 7 – 9 lety. Jedná se o skupinu 30 dětí. Žáci budou mít možnost 
zapojit se do kroužků školní družiny a naučí se vhodně využívat volný čas a nabízené aktivity školní 
družiny. 

 

4. Filozofie oddělení: 

 
• poznávání světa kolem nás 
• udržování zdravé přírody a kladný vztah k životu kolem nás 
• rozvoj samostatnosti a zájmových aktivit dítěte 
• péče o zdraví své i lidí kolem sebe 

 

 

 

5. Denní řád ŠD 

 5.1. Režim dne I. oddělení Marie Kubišová 1., 3. třída 
11:10 – 11:40 oběd 

11:40 – 12:10 odpočinková činnost 

12:10 – 14:00 pobyt venku, rekreační činnost, kroužky 

14:00 – 15:00 zájmová činnost 

15:00 – 15:20 příprava na vyučování 

15:20 – 16:10 rekreační činnost, volné hry 
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5.2. Režim dne II. oddělení Darina Povolná 2. 3. třída 
11:10 – 12:15 kroužky, rekreační činnost 

12:15 – 12:40 oběd 

12:40 – 13:00 odpočinková činnost 

13:00 – 14:00 pobyt venku, rekreační činnost, kroužky 

14:00 – 15:00 zájmová činnost 

 

Od 15:05 sloučení s I. oddělením  

 

 

6. Výchovně vzdělávací strategie k dosažení cílů vzdělávání 
Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné výchovně vzdělávací činností, 
zájmovou činností a příležitostnými akcemi s nabídkou spontánních aktivit. Má umožnit žákům 
odpočinek, relaxaci i přípravu na vyučování. Podle charakteru a cílů činností, využívají vychovatelky 
vhodné metody a formy práce. 

 

 

Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání  

Průběžná činnost – klidové aktivity po obědě, společenské hry, vlastní aktivity dětí, drobné pracovní 
činnosti, spontánní i kolektivní hry, četba, poslech, stavebnicové a konstruktivní hry 

Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, klidové činnosti 

Spontánní aktivity – každodenní pobyt venku s nabídkou sportovní činnosti, individuální činnost dětí 

Zájmová činnost – se řídí tematickým zaměřením týdenního plánu 

Příprava na vyučování – didaktické hry, domácí úkoly, upevňování a rozšiřování poznatků získaných 
ve škole, naučné vycházky, pokusy 

Příležitostné akce – besídky, výlety, společné soutěže oddělení, akce s účastí rodičů 

 

6.1. Metody a formy, rozvoj klíčových kompetencí 
• beseda, rozhovor, diskuze 
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• didaktické hry, omalovánky 
• pracovní listy, doplňovačky, soutěže 
• řízený rozhovor, poslech, dramatizace, četba 
• výtvarné techniky 
• pracovní techniky 
• skupinové i individuální práce 
• netradiční techniky, improvizace 
• zpěv, tanec, doprovod písně 
• vycházky  
• sportovní hry, soutěže, pohybové hry 
• zimní aktivity 
• výstavy 
• zprávy pro školní časopis, internetové stránky 
• práce pro školní akce, dobročinné akce, akce obcí 

 

Základním prostředkem práce je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky – výchova 
zážitkem. Účastníky hry obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje jejich vědomosti a dovednosti. 
Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času podle potřeb dětí. 
Dodržujeme dobrovolnost, zájmovost, zajímavost, přirozenou aktivitu, citlivost a citovost, prostor 
k seberealizaci. 

 

7. Aktivity ŠD 
Děti se zúčastňují aktivit připravených školní družinou i školou.  Přispívají svými výrobky k výzdobě 
školy, družiny, obchodu, obecní ch úřadů.  Seznamují se s historií obcí i jejích okolím. Navštěvují 
kroužky, podle vlastních zájmů, z nabídky školní družiny. 

7.1 Kroužky  
Florbal 
Informatika 
Klubíčko 
Keramika 
Keramika 
Sportovní hry 
Flétna 
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8. Spolupráce s rodiči 

 
Rodiče se mohou podílet na činnosti oddělení v rámci každého tematického celku. Mají možnost 
spolupracovat s naší družinou při všech připravovaných akcích, sběrových aktivitách a společenských 
činnostech naší školy. Všechny aktivity jsou sdělovány na informační tabuli před družinou nebo na 
internetových stránkách školy. 

9. Roční tematický plán 

„Čas pro poznávání a zábavu“ 
Letošní zaměření se prolíná se školním projektem na podporu čtení. Budeme zařazovat 
pravidelné čtení nebo poslech při odpočinkových činnostech.  

 

 9.1 oblasti vzdělávacího programu 
 Člověk a jeho svět 

• MŽ – místo kde žijeme 
• LN – lidé kolem nás 
• LČ – lidé a čas 
• RP – rozmanitosti přírody 
• ČZ – člověk a jeho zdraví 
 

Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
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9.2. Roční tematický plán I. oddělení ŠD 2017 – 2018 
Vychovatelka - Marie Kubišová (zastupující Veronika Melichová) 

 

Září   Téma: Čas pro začátek -škola začíná     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   Škola a okolí 

   Seznamování se s okolím a školou, určování pravidel 

LN   Člověk mezi lidmi, kouzelná slova 

   Pravidla chování, pohybová cvičení, dramatizace 

LČ              Náš denní režim, volný čas 

   Beseda o využití volného času, nabídky zájmové činnosti 

RP   Podzim – ovoce a zelenina 

   Výstava, hledání zajímavostí v zahrádce i přírodě, soutěž 

   „Zajímavosti naší zahrádky“ 

ČZ   Hrajeme si celý den, venku 

   Pobyt na čerstvém vzduch, míčové hry, relaxační cvičení 

 

Říjen   Téma: Čas pro barvy podzimu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   Posvícení, tradice naší obce 

   Vycházka do vesnice, výtvarné ztvárnění lidové tradice 

LN   Naše rodina 

   Beseda o rodině, prohlížení fotografií, malba – rodiče, prarodiče 

LČ   Lidé a minulost 
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   Knihy a obrázky z minulosti 

RP   Jak se mění strom, přírodniny 

   Společná akce oddělení , soutěž v parku „Jak se mění strom“ 

ČZ   Jak předcházet úrazům, zdraví 

   Beseda o předcházení úrazům, jak podpořit zdraví výživou a vitamíny 

 

Listopad  Téma: Čas pro poznávání - letem světem 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Moje vesnice, kde žijeme 

   Vycházka, povídání o své vesnici, mapy vesnic, využití internetu 

LN              Svět a my 

   Knihy a encyklopedie, výtvarné ztvárnění – lidé s různou barvou pleti 

LČ   Když jsme byli ještě malí 

   Výstava fotografií 

RP   Co do přírody nepatří 

   Plakát – společná práce dětí, projektový týden 

ČZ   Chodíme ven každý den 

   Otužování, pohyb na čerstvém vzduchu, uvolňovací cvičení 

 

Prosinec  Téma: Čas Vánoc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   U nás doma, vánoční zdobení 

   Výtvarná dílna  

LN   Advent, Vánoce 

   Nové techniky, výroba ozdob, školní jarmark  
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LČ   Pomocníci v domácnosti 

   Beseda o předvánoční domácnosti 

RP   Zima, pranostiky 

   Vycházka, vyhledávání pranostik – knihovna, internet 

ČZ   Hrajeme si celý den 

   Hry na sněhu, dramatizace, koledy, pohybové aktivity na sněhu 

    

Leden   Téma: Čas života kolem nás 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MŽ   Jsem Čech 

   Beseda o vlastenectví, příslušnosti, vzájemné toleranci 

LN   Naše smysly 

   Pokusy s vnímáním okolí 

LČ   Měření času, hodina, den, měsíc, rok 

   Výroba hodin, kalendáře 

RP   Voda, počasí 

   Pokusy s vodou, skupenství vody 

ČZ   U lékaře 

   Beseda o návštěvě lékaře, dramatizace 

 

Únor   Téma: Čas čar a kouzel  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Masopust 

   Rej masek, výroba masky 

LN   Televize, média 
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   Beseda o sdělovacích prostředcích 

LČ   Změny vesnice 

   Vycházka, nové a staré 

RP   Obrázky z cest 

   Knihy a encyklopedie, internet 

ČZ   Poznáváme tělo, já – my 

   Seznamování se svým tělem, pojmenování 

 

 

Březen   Téma: Čas pro ochranu sebe i přírody 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   Ochránci pořádku 

   Policie, záchranáři a hasiči – výtvarná soutěž 

LN   Veřejná doprava, komunikace 

   Pravidla chování na komunikacích, dopravní značky 

LČ   Co stihneme za den 

              Správné rozvržení dne, čas na aktivní odpočinek 

RP   Jaro, pěstujeme rostliny 

   Výrobky a výtvarné ztvárnění jara, projektový týden, setí 

ČZ   Den bez úrazu, hry venku 

   Ošetřování drobných úrazů, čísla první pomoci 

 

Duben   Téma:  Čas Velikonoc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Knihovna a pošta 

   Návštěva knihovny a pošty 
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LN   Velikonoce 

   Výroba dekorací soutěž kraslic 

LČ   Včerejší den 

   Povídání o uplynulém dni, výtvarné ztvárnění 

RP   Malý botanik, Den Země 

   Pěstování rostlin setí  i sazba, úklid okolí 

ČZ   Příroda léčí, bylinky 

   Beseda o léčivých rostlinách, výstava , využití bylin v domácnosti 

 

 

Květen   Téma: Čas objevů   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   Objevitelé 

   Knihy, encyklopedie, internet, zvířata i místa světa 

LN   Výlet s dobrodružstvím 

   Okolí a příroda, čas lesa 

LČ   Módní přehlídka, můj šatník 

   Výtvarné ztvárnění, můj model, přehlídka 

RP   Zvířata, mláďata, práva zvířat 

   Beseda o zvířatech, výtvarné ztvárnění 

ČZ   Atletika 

   Soutěže oddělení v trojboji 

 

Červen   Téma: Čas pro letní radovánky 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Poznáváme okolí 
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   Putování okolím 

LN   Den dětí 

   Soutěže a hry 

LČ   Volný čas 

   Vycházka, hry v přírodě 

RP   Květiny 

   Herbář, vycházka 

ČZ   Olympiáda, hry venku 

   Zdravé soutěžení mezi odděleními 
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9.3. Roční tematický plán II. oddělení ŠD 2017 – 2018 
Vychovatelka Darina Povolaná 

 

Září   Téma: : Čas pro začátek - škola začíná                 --------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Cesta do školy 

   Seznamování se s cestou do školy, bezpečnost na silnicích 

LN   Kouzelná slova 

   Pravidla chování, pomoc kamarádům 

LČ              Co stihneme za den 

   Beseda o každodenních činnostech 

RP   Ovoce a zelenina 

   Soutěž „ Zajímavosti naší zahrádky“, výstava a poznávání 

ČZ   Den bez úrazu 

   Nebezpečí kolem nás 

 

Říjen   Téma: Čas barev podzimu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   U nás doma 

   Život naší rodiny, můj pokojíček 

LN   Naše rodina 

   Beseda o rodině, povolání, podzimní radovánky 

LČ   Pomocníci doma 

   Domácnost dříve a dnes 

RP   Jak se mění strom 
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   Příroda kolem nás, soutěž v parku 

ČZ   Zdraví 

   Ošetřování jednoduchých zranění, první pomoc 

 

Listopad  Téma: Čas pro poznávání 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Čím jezdíme 

   Dopravní prostředky, hromadná doprava 

LN              Naše smysly 

   Procvičování smyslů 

LČ   Změny počasí - drakiáda 

   Rozdíly mezi domy, kreslíme svůj dům 

RP   Přírodniny 

   Chování k přírodě, projektový týden, výstava prací 

ČZ   Poznáváme své tělo 

   Pečujeme o sebe, předcházíme nemocem 

 

Prosinec  Téma: Čas Vánoc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Jak žijeme 

   Vánoční zdobení a nákupy 

LN   Advent 

   Výtvarná dílna, školní jarmark 

LČ   Zvyky a tradice 

   Beseda o předvánočním čase dnes a dříve 

RP   Zima, vánoční strom 

   Vycházka, vyhledávání zajímavostí  v přírodě, zdobení stromu v lese 
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ČZ   U lékaře 

   Péče o chrup 

 

Leden   Téma: Čas života kolem nás 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŽ   Jsem Čech 

              Vlastenectví, vzájemná tolerance 

LN   Naše smysly 

   Pokusy s vnímáním okolí 

LČ   Volný čas 

   Správné využití volného času 

RP   Zimní počasí, voda 

   Pokusy s vodou 

ČZ   Já a my 

   Poznávání sebe a lidského těla 

 

Únor   Téma: Čas čar a kouzel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Masopust 

   Rej masek, výroba masky 

LN   Svět a my 

   Atlas světa, dokumenty o lidech a přírodě 

LČ   Včerejší den 

   Připravujeme víkend 

RP   V lese 
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   Stopy zvířat 

ČZ   Pečujeme o své zdraví 

   Co nám prospívá a co škodí 

 

 

Březen   Téma: Čas pro ochranu sebe i přírody 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Knihovna, pošta 

   Návštěva knihovny a pošty 

LN   Veřejná doprava, komunikace 

   Dopravní značky, chování na komunikacích 

LČ   Když jsme byli ještě malí 

   Příběhy z dětství, fotografie 

RP   Jarní práce na zahradě 

   Pěstování a hospodářství 

ČZ   Sportujeme 

   Kolektivní hry 

 

Duben   Téma: Čas Velikonoc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Čarodějnice 

              Výtvarná soutěž 

LN   Velikonoce 

   Tvoříme dekorace a kraslice, výstava 

LČ   Můj šatník 

   Návrhy doplňků 

RP   Den Země 
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   Úklid okolí 

ČZ   Venku 

   Hry v parku s okolí 

   

 

 

Květen   Téma: Čas objevů 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Obec ve které žijeme 

   Zajímavosti, co bych změnil 

LN   Divadlo a restaurace 

   Pravidla chování, slušné vystupování 

LČ   Člověk mezi lidmi 

   Umět pomoci 

RP   Zvířata, mláďata 

   Beseda o zvířatech, výtvarné ztvárnění 

ČZ   Příroda léčí 

   Sbíráme byliny 

 

Červen   Téma: Čas pro letní radovánky 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MŽ   Výlety 

   Společný výlet - putování 

LN   Den dětí 

   Soutěže a hry 

LČ   Volný čas 

   Vycházka, hry v přírodě 
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RP   V lese 

   Vycházka, hry 

ČZ   Olympiáda, hry venku 

   Zdravé soutěžení mezi odděleními 

Celoroční hra: Cesta kolem světa – Děti obdrží cestovní pasy a v průběhu roku poletí na různé 
výlety po světě. Za splnění všech úkolů dostanou na konci roku odměnu. 

 

 

 

 

Vedoucí vychovatelka  vychovatelka I. odd.   vychovatelka II. odd. 

 

--------------------------------- -----------------------------------  --------------------------- 
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